
Zépis

ze 18. jednani Kontrolniho vyiboru Zastupitelstva méstské éésti Praha 8 (KV ZMé)
konaného (1110 30. listopadu 2020

Jednani Kontrolniho vizboru probihalo, V souladu s Jednacim radem Kontrolniho vyiboru
Zastupitelstva méstské éasti Praha 8 p0 aktualizaci ze dne 8. dubna 2020, distanénim
zpfisobem, a to prostrednictvim videokonference v systému Cisco Webex Meeting.

Prihlé§eniz

predsedkyné Krouti] Anna Ing.
mistopfedseda Novak Michal, MBA

Koranda Miroslav Mgr.
Krausova Hana Mgr.
Nepil Radomir
Roubiéek Marlin Mgr.
Stransky Véclav

tajcmnice Pribylova Alena Ing.

Omluveni: Fichtner Matéj PhDr. 1mg, MBA
Vilgus Petr MgA., PhD.

Jednanl’ zahajila, ridila a porizovala zaznam predsedkyné Kontrolm’ho Vyboru. Predloiila
VSIboru program jednani, kter)? byl souéasti pozvanky. K programu jcdnani nebyly vznescny
iadné pf‘ipominky ani doplfiujici navrhy a program byl schvalcn Véemi pfihléfienYmi.

Program jednani :

1. Uvod ~ uréeni ovérovatele
2. Kontrola usnesem’ ZMC a RMC - ncsplnéné L'lkoly k 23.11. 2020
3. Informace o provedenj/ch kontrolach
4. Plan kontrol pro rok 2021
5. Rfizné

1. Predsedkyné vyboru navrhla, aby ovéf‘ovatelkou Zapisu byla Mgr. Hana Krausova. Nebyly
vzneseny Zédné jiné ne'wrhy a ovérovatelka Zépisu byla jednomyslné schvalena.

2. Pf‘edsedkyné V)’Iboru podala informaci 0 prfibéhu kontroly nesplnénYch fikolfi z usneseni
ZMC‘ a RMC‘ ke 23.1 1.2020. Prehled o plnéni fikolfi byl véem élenfim zaslan e—mailem.

Usnesem’ 6. 1/18.KV/2020: Kpntrolni vyibor bere na Védomi informaci o kontrole ncsplnénj/ch
L'lkolfi z usnesem’ ZMC a RMC.

hlasovam': pro: 7 proti: 0 zdriel so: 0



3. Informace o provcdenych kontroléch

Pfedsedkyné pfedloiila vyboru Zzipis z kontroly provedené Kontrolm’m vyiborcm
Zastupitelstva MC Praha 8 u vybranych pfijemcfi grantfi v oblasti volnoéasové nesportovm’
aktivity pro rok 2019 s pfiloienym vyjédfem'm fitvaru interm'ho auditu a kontroly MC Praha 8
k tomuto Zépisu. Zérovefi vyibor informovala, fie kontrola dotaci Kontrolm’m VYborem byla
provcdena pozdéji n62 kontrola fitvarem interniho auditu a kontroly a referentka odboru
kultury v mezidobi skartovala obélky s datem doruéeni, a tak Kontrolni Vybor doéel kjiny’m
zévérfim n62 UIAK.

Usneseni é. 2/18.KV/2020: Kontrolm’ bor bars 11a védomi Zépis zkontroly provedené
kontrolnim vorcm Zastupitelstva MC Praha 8 u vybranych pfijemcfi grantfi voblasti
volnoéasové nesportovm’ aktivity pro rok 2019.

hlasovém’: pro: 7 proti: 0 zdriel se: 0

4. Pf-cdsedkyné pFedloiila ne’wrh plému kontrol pro rok 2021:

Kontrola doély’Ich pctic ajejich vyfizem’ za prosinec 2020
Kontrola hospodaf‘enl’ s nebytovymi prostory MC
Kontrola Vysledku hospodaf'eni za 2. pol. 2020
Kontrola u vybranYCh pf‘ijemcfi grantfi V oblasti volnoéasové nesportovni aktivity pro rok 2020
Kontrola u vybranych pfijemcfi grantfl v oblasti kultuxy pro rok 2020
Kontrola hospodaf'eni s byty
Kontrola doéljch petic ajejich vyf'izcni za 1. pol. 2021
Kontrola obsazenosti bytfi v Domech s pcéovatelskou sluibou
Kontrola vysledku hospodaf‘eni za 1. pol. 2021
Kontrola do§1ych petic ajejich vyfizcnl' za 7.~l 1. mésic 2021

K pfedloienému névrhu plénu kontrol nebyly vzneseny iédné pfipominky.
Usncscm’ o. 3/ 18.KV/2020: Kontrolni vy’bor schvaluje Plén kontrol Kontrolm’ho vyiboru na
rok 2021.
hlasovéni: pro: 7 proti: 0 Zdricl so: 0

5. Rflzné

Pfedsedkyné informovala vybor, ic kontrola hospodafem’ s byty bude dokonéena na pfelomu
roku, jeété se éeké na jeden podklad.

Kontrolm’ Vybor diskutoval o plénu kontrol pfispévkoch organizaci, klery nemfiie bj/t
naplr‘lovén vzhledem k tomu, 26 pfi souéasné epidemiologické situaci neni moine’ provédét
kontroly 11a misté. Po obséhlé diskusi bylo pf‘ijato nésledujici usneseni:

Usnesem’ é. 4/18.KV/2020: Kontrolni VSIbOl‘ konstatuje, ire kontroly pfispévkovjch organizaci,
které mély probéhnout vroce 2020 neprobéhly z dfivodu epidemiologické situace a budou
zruéeny bez néhrady.
Kontrolm’ VYbor pferuéuje kontroly pfispévkoch organizaci do koncc ledna 2021

hlasovéni: pro: 7 proti: 0 zdriel se: 0



Déle probihala diskuse 0 mimofédnjmh kontroléch, ktcré byly zai'azeny do plému kontrol na
rok 2020 dodateéné, a to 0 mimofédné kontrole vefeaCh zakézek na UMC Praha 8
souvisejicich s bojem s covid19, ktcré byly realizovény V terminu 0d 1.3.2020 a mimof‘édné
kontrola vefejnych zakézek na odboru informatiky UMC Praha 8, které byly realizovény 2a
poslednich 5 let.

Vzhledcm k tomu, 26 na UMC jiZ probéhl nezévisly externi audit na provéfeni zakézek na
odboru informatiky, poiédé Kontrolni Vybor tajcmnika UFadu 0 poskytnutl' Zprévy z tohoto
auditu, kterou pak pouiije jako podklad pro kontrolu. Zpréwu zauditu pro vor zajisti
pfedsedkyné s tajemnici.

Pfiloha:

Zépis Z kontroly provedcné kontrolnim vyborem Zastupitelstva MC Praha 8 26 (1110 22.06.2020

Zapsala: tajemnice VYbOI‘u Ing. Alena Pfibylové

Pfedsedkyné KV ZMC: lng. Anna Kroutil

Ovéf'ovatcl zépisu: Mgr. Hana Krausové



Kontrolm’ vy’bor Zastupitelstva
méstské éésti Praha 8

Zépis

z kontroly provedené kontrolnim vyborem Zastupitelstva M63 Praha 8

Kontrola byla provedena 11a zékladé usneseni KV é. 3/11.KV/2019.

Pfedmét kontroly:

Kontrola u vybrarljmh pfijemcfl grantfi v oblasti volnoéasové nosportovm’ aktivity pro rok
2019

Kontrolovémi byly tyto pf‘ijemci:
- xxxxxxxxxx
— xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx

Pf‘i kontrole bylo provéfeno:
- Soulad s Podminkami pro poskytnuti dotace (grantu) z rozpoétu MC Praha 8 V oblati

volnoéasovy'ch nesportovnich aktivit déti a mlédeic pro rok 2019
- Podminky pro finanéni vypofédéni dotace pro rok 2019

Byl kontrolovén soulad s podminkami pro poskytnuti dotacc. Dle podminek mél bt ukonéen
pfijem Zédosti dne 28.5.2019. U dvou Zadatelfl kontrolni t5/m zjistil, Ze Zédost byla podepséma
a datovéna v den ukonéeni pfijmu Zédosti, doruéena byla na fifad a2 p0 datu ukonéem’ pfijmu
Zédosti. Dle podminek je rozhodujici datum uvcdené pfi podéni 11a po§tu. Toto datum v§ak
neni moiné provéfit, nebot’ obz'ilky byly skartovény a neexistuje iédny jiny doklad, ktery by
tento fakt doklédal.

Pfi kontrole Finanéniho vypofédéni jmenovanych iadatelfi bylo zjiéténo, 20 finanéni
vyfiétovéni jednoho Zadatele bylo podatelnou pfijato 212 4.2.2020. Dle podminek mélo
financini vypofédémi bSIt podatelnou pf'ijato 31.1.2020.
V jednom pfipadé byl proplacen néjem klubovny, které byla pronajata 0d 24.8.2018 na rok.
Zédost o dotaci byla podéna v rocc 2019. Céstka ve vyfiétovéni nebyla pomérové upravena.
Jeden zpfedklédanYch dokladfi do vyfiétovéni byl ofocen vmomenté, kdy ui byl téméf
neéitelny.
V jiném pfipadé jsou pfedklédény doklady, kde byla z dotace placena propagace alektorské
éinnost. Ani u jedné faktury neni pfiloha, které by doklédala, Ze dané faktura je oprévnéné
nérokovéna. U propagace nem’ doloZen ani zpfxsob propagace, forma natoi fotograflc napf'.
letéku. U lcktorské éinnosti ncm’ zf'cjmé, zda a kdo byl na hodinéch.



Doporuéeni kontrolni skupiny:
Datum pf‘ijeti iédosti by mélo bS/t prokazatelné i p0 dobu archivace.
Uéctni doklady by mély byt pfedklédény v éitelné podobé a véetné dokladfi/podkladfi, ktcré
budou prokazovat fiéel platby.
Mély by byt lépe specifikovény néklady souviscjici s projcktem, které mohou byt z dotace
proplaccny.

Kontrola provedena dne: 22. 06. 2020

Clenové vyboru provédéjici kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a pf‘ijmeni

Véclav Strémsky

jméno a pfijmeni

MgA. Petr Vilgus, PhD.

jméno a pfijmeni

...............................

...............................

Podpis zaméstnance, jehoi éinnosti se kontrola tj/kala:

Vlasta Trumpichové, referent odd. kultury

jméno a pf'ijmeni, funkce

Ing. Alena Pfibylové, UIAK
..........................................

jméno a pf'ijmcni, funkce

...............................

...............................

K Zépisu je moiné podat vyjédfem’ orgénu, popf. zaméstnancfi, jejichi éinnosti se kontrola
tykala.



Vyjédlv‘eni podlc § 78 odst. 8 zz’lkona é. 131/2000 Sb. 0 hlavnim mésté Praze, ve znéni
pogdéj§ich pf'edpisfi, k Zépisu z kontroly provcdené kontrolnim vyiborcm Zastupitelstva
MC Praha 8 ze dne 22.06.2020 (déle jen Zzipis)

Kontrolu finanéniho vypof‘édéni dotaci za rok 2019 provedl fitvar interniho auditu a kontroly
MC Praha 8. Pfi kontrole bylo i u pfijemcfl, uvedenS/ch V Zépise, provéf‘ovéno, zda dodrieli
Vefejnopréwru’ smlouvu 0 poskytnuti dotace z rozpoétu Méstské éésti Praha 8 v oblasti
VOIfiOéaSOVYCh nesportovnich aktivit déti a mlédeZe za rok 2019 (déle jen Smlouva) a
Podminky pro poskytnuti dotace (grantu) z rozpoétu Méstske’ éésti Praha 8 v oblasti
volnoéasovjwh nesportovm’ch aktivit déti a mlédeie (déle jen Podminky), které byly schvélené
usnesenim Rady méstské éésti Praha 8 ('2. Usn RMC 0192/2019 26 due 15. dubna 2019.

V rémci této kontroly jsem provédéla kontrolu pfijemcfi uvedenych v Zépisu a k nélezfim
kontrolniho Vyboru ZMC podz'wém néslcdujici vyjédfeni: '

1. Podle Podminek byli pfijemci dotaci povinni finanéni vypof'édéni zaslat vterminu d0
31.01.2020. Véichni vyjmenovani pfijemci dotaci podali vyfiétovz’mi v terminu, COZ jsem
zkontrolovala provéfenim p0§tovnich razitek na obélkéch.

2. Pronéjem uvedené klubovny byl na rok 0d 24. 09. 2018, tedy na 8 mésicfi a 23 dni v roce
2019. Organizace uplatnila néjem za 4 mésice, tedy jen na'lklady roku 2019 V souladu
s Podminkami.

3. Nékteré kopie dokladt’l jsou sice méné éitelné, ale na véech je k pfeéteni, CO bylo nakoupeno,
celkové ééstka a 2 data je éitelny rok, takie Vée potfebné pro k011tr01u, a proto jsem nemusela
organizaci vyzvat k pfedloieni originélfi dokladfi.

4. Pfilohy k fakturém, které by doklédaly, Ze je dané faktura oprévnéné nérokovéma, nejsou
Podminkami ani Smlouvou poiadovény, a proto je organizace nepfiklédaji a jejich nedoloieni
nelze vyhodnotit jako pochybeni.

Véechny organigacc uvedené v Zépisu z kontroly provedené kontrolnim Vyborem
Zastupitelstva MC Praha 8 pouZily dotace poskytnuté MC Praha 8 v souladu se Smlouvami i
Podminkami.

Ing. Alena Pfibyloyé
povéfena vedenim UIAK


